
Den ekonomiska krisen har
drabbat ”tigerekonomin”
Irland hårt. Nu tvingas arbe-
tare att gå med på kraftiga för-
sämringar för att inte förlora
jobben.

Arbetarna på Bolidens Tara-gruva
i Navan på Irland, världens femte
största zinkgruva, accepterade
nyligen kraftiga lönesänkningar
och införandet av kontinuerlig
drift sju dagar i veckan, inför hotet
om stängning av gruvan. 60 pro-
cent röstade för och 40 procent
emot. 

Gruvan är med 700 anställda
den klart största arbetsgivaren i
Navan, en stad som ökat sin
befolkning med 50 procent på fem
år, men som nu har den snabbast
stigande arbetslösheten i landet. 

Tara genererade 2007 en vinst
på motsvarande cirka två miljarder
kronor och betalade cirka en mil-
jard kronor i utdelning till Boli-
den, men betalade bara cirka 554
miljoner kronor sammanlagt i
löner, uppger World Socialist
Web Site. 

Hela Boliden hade en omsätt-
ning på 33 miljarder kronor och
gjorde 5,5 miljarder i vinst. Med
utdelning, återköp och inlösen av
egna aktier delade bolaget ut nära
sju miljarder kronor till ägarna,
huvudsakligen svenska och utländ-
ska pensionsfonder och försäk-
ringsbolag.

IRLAND, SOM kallats för en europe-
isk ”tigerekonomi” och dragit till
sig många utländska investeringar
genom låga löner och få reglering-

ar, har sedan finanskrisens utbrott
sett många storföretag lämna ön
eller dra ned sin verksamhet kraf-
tigt. Datortillverkaren Dell
bekräftade i januari att företagets
fabrik i Limerick, med nästan
2 000 anställda, kommer att flyttas
till Lodz i Polen innan årets slut,
för att dra nytta av de lägre
lönerna där. Ett av landets större
inhemska företag, glastillverkaren
Waterford Wedgewood, gick nyli-
gen i konkurs. Sedan en tid tillba-
ka ockuperas företagets fabrik i
Kilbarry av 60 arbetare för att för-
hindra att den stängs.

ARBETSLÖSHETEN, som i dag ligger
på 7 procent, väntas inom bara
några månader nå över 10 procent.

JON WEMAN

utrikes@arbetaren.se

Irländska arbetare
tvingas sänka löner

Klimatforskare håller akutmöte
VÄRLDENS KLIMATFORSKARE förbereder sig för att leverera ett viktigt
budskap till världens beslutsfattare: klimatförändringarna kommer
att leda till scenarier värre än de som FN:s klimatpanel IPCC har
beskrivit och utsläppen måste minskas mer och snabbare.

I mars samlas forskarna på en konferens i Köpenhamn, samma
stad som står värd för FN:s stora klimatmöte i december.

– Det här är ingen vanlig vetenskaplig konferens. Det här är ett
avsiktligt försök att påverka politiken, säger en av arrangörerna,
Katherine Richardson, marinbiolog vid Köpenhamns Universitet.

Hon menar att FN:s klimatpanels rapport ägnat sig åt önsketän-
kande, exempelvis när det gäller havsnivåhöjningen och att besluts-
fattarna måste förstå det.

– IPCC pratar om 40 centimeter höjning det här århundradet.
Om konsensus nu är att det handlar om en meter eller mer måste
de få veta det, säger Katherine Richardson till The Guardian.

Rekordstimulanspaket i Kina
KINA KOMMER ATT satsa mångdubbelt mer än något annat land för att
lindra verkningarna av den ekonomiska krisen under 2009 – hela
7,1 procent av BNP. Detta att jämföra med USA vars stimulans-
åtgärder beräknas uppgå till 1,8 procent av BNP och EU:s 0,9 
procent. Skälet för denna massiva insats från den kinesiska ledning-
ens sida anses i första hand bero på rädsla för allvarliga ekonomiska
och sociala oroligheter. Redan nu börjar situationen i Kina bli kri-
tisk. Enligt The Guardian har 26 miljoner migrantarbetare tvingats
återvända till landsbygden på grund av brist på arbete. Och detta
kan mycket väl vara en underskattning, vissa ekonomer uppskattar
att den verkliga siffran är närmare 40 miljoner. Därtill kommer 
9 miljoner arbetslösa i städerna, enligt officiella siffror, och att upp-
skattningsvis 1,5 miljoner utexaminerade studenter tros bli utan
arbete.

Tysk student greps i Egypten
EGYPTISK POLIS GREP i fredags den tysk-egyptiska studenten Philip
Rizk och håller honom på hemlig plats. Polisen kritiseras för att
”helt åsidosatt” de juridiska procedurerna i samband med gripandet
av människorättsorganisationen International Federation for
Human Rights, rapporterar nyhetsbyrån AP. 

Det var efter en marsch på landsbygden till stöd för Gaza som
Rizk greps. På vägen tillbaka till Kairo stoppades flera aktivister,
samt två journalister av egyptisk polis. En av dessa var Per Björ-
klund som för Arbetarens räkning rapporterat från området.

– Efter att ha hållit oss i fem timmar började de specifikt fråga
efter Philip Rizk, säger Per Björklund och förklarar att Rizk bott i,
och bloggat om, Gaza.

Per Björklund tror att gripandet delvis handlar om att varna
aktivister, framför allt utländska sådana, från att delta i sympatiytt-
ringar för Gaza. Under tisdagen planerades en demonstration med
krav på att Rizk, och andra personer som gripits i samband med
Gazaprotester, ska släppas.

Inte läge för fri
världshandel
I DEN NUVARANDE ekonomiska
krisen frågar sig många om
ökad frihandel är möjlig så som
den diskuterats inom världshan-
delsorganisationen, WTO. Allt
fler länder vill skydda sina
marknader.

– Särskilt de rika ländernas

påtryckningar för att fattiga
länder ska öppna sina markna-
der ifrågasätts nu när finanssek-
torn är i kris, säger Martin
Khor, från handelsnätverket
Third World Network.

Martin Khor, säger också att
protektionismen, med skyd-
dande av egna marknader, ökar
i både utvecklingsländer och
västvärlden.  
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I delar av Ghana leder interna-
tionell gruvdrift till livsmedels-
kris och förgiftat vatten,
medan befolkningens förhind-
ras att protestera. Men ett
beslut i FN öppnar nya möjlig-
heter för den som fått sina
ekonomiska och sociala rättig-
heter kränkta. 

– Nästan en sjundedel av landet
har upplåtits till multinationella
gruvföretag och situationen i dessa
distrikt är väldigt oroande, säger
Mike Anane som är journalist och
samordnare för Food First Infor-
mation & Action Network, FIAN,
i Ghana.  

FIAN är en internationell män-
niskorättsorganisation som arbetar
för rätten till försörjning och vill
uppmärksamma de kränkningar
som är guldbrytningens baksida i
Ghana. 

I fokus står diskriktet Wassa
West och gruvan Iduapriem, som
finansieras av Världsbanken och
drivs av det sydafrikanska företaget
AngloGold Ashanti. Särskilt alar-
merande är enligt Mike Anane att
merparten av gruvorna i Ghana
expanderar och alltså gör anspråk
på mer mark för guldbrytning. 

– Marken vi talar om är
odlingsbar jordbruksmark som
människor på landsbygden
behöver för att kunna producera
mat till sig och sina familjer. 

ENLIGT LANDETS LAG tillfaller alla
mineralfyndigheter staten, vilket
leder till att området upplåtes för
gruvdrift oavsett om det för tillfäl-
let används för jordbruk. Den kom-
pensation som i vissa fall utgår gäl-
ler utebliven skörd, inte ny mark.
Även tillgången till vatten påverkas.
AngloGold Ashanti använder en

metod där ytjorden avlägsnas vilket
leder till att den lösa jorden dras
ned i bäckar och vattendrag, med
uttorkade eller förgiftade vattenkäl-
lor som resultat. 

Gruvbolaget har i flera år
använt sig av de svenska företagen
Sandvik och Atlas Copco som
underleverantörer, men dessa häv-
dar att de bara kan hållas ansvariga
för sina egna handlingar – inte sina
samarbetspartners. Mike Anane
berättar hur det har blivit allt svå-
rare för befolkningen i byarna att
protestera och att motstånd mot
gruvdriften nästintill blivit krimi-
naliserat. 

– Obeväpnade bönder i fredliga
protester möts av säkerhetsstyrkor
och det börjar bli svårt att avgöra
om det är staten eller gruvbolagen
som kallar in militären, säger Mike
Anane.  

I BYN TEBEREBIE, där Iduapriemgru-
van ligger, har ingen blivit dödad
men det har hänt att inkallade sol-

dater har skjutit och skadat bybor. 
Människor som fått sin rätt till

försörjning kränkt har hittills inte
kunnat driva någon internationell
process i frågan, vilket man där-
emot i över 30 år kunnat göra för
medborgerliga och politiska rättig-
heter. Men genom ett beslut i FN:s
generalförsamling om ett tilläggs-
protokoll till Konventionen om
ekonomiska, sociala och kulturella
rättigheter – ska det nu bli möjligt
för individer och grupper att föra
fram sådana klagomål till FN. 

Enligt FIAN Sverige är detta
ett stort steg framåt.

– Vi anser definitivt att Tebere-
bie är ett fall där rätten till mat,
vatten, hälsa och försörjning har
kränkts, säger Lina Andéer på
FIAN Sverige. 

– Om dessa människor inte
anser sig få upprättelse på natio-
nell nivå kommer de nu att kunna
driva fallet vidare. 

KRISTINA LINDQUIST 

kristina.lindquist@arbetaren.se

Ghana: Gruvdrift ger matkris

I Ghana har gruvdriften länge tryckt undan jordbruket. Men nu kan 
ett FN-beslut ge medborgarna rätt att framföra sina klagomål.
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Arbetslösa migrantarbetare på en inoffociell jobbmarknad i Peking.
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